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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única 
resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite 
providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de 
Identificação e o Cartão Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com seus dados. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 20, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto 
implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Gabarito por erro de 
preenchimento por parte do candidato.  
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, 
dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou 
eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito 
ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do 
candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do Caderno de Questões 
para conferir com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os 
fiscais de sala, conferir os Gabaritos, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de 
Identificação, os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente 
Caderno de Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Processo 
Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e os Cadernos de Questões estarão disponíveis, no dia 05 de fevereiro de 2018, no 
site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 06 e 07 de fevereiro de 2018. 
 
 



2 

 

Língua Portuguesa 
 
01) Os conectivos sublinhados nas 
sentenças abaixo podem ser substituídos, 
sem alteração de significado, 
respectivamente, por: 
 

I. Todos os dias chovia, mas o menino 
achava uma maneira para se divertir. 

II. Ele era um bom profissional, tanto na 
escola e na universidade quanto no 
cursinho. 

 
a) porque - seja - seja 
b) pois - seja - ora 
c) entretanto - não só - mas também 
d) porquanto - não só - seja 
e) logo - seja - mas também 
 
02) Marque a assertiva que completa 
corretamente o período: 
 
“Marina acaba de receber .......... visita de 
uma amiga de Portugal, que .......... convidou 
para assistirem .......... peça de teatro no 
centro da cidade, em cartaz .......... duas 
semanas, .......... poucos metros da mais 
badalada casa de shows da cidade.” 
 
a) a – a – à – há – a 
b) a – a – a –  há – à  
c) a – a – há – há – à   
d) á – a – á – à – a  
e) á – a – há – há – a   
 
03) Assinale a alternativa em que deve ser 
empregada a primeira das duas palavras 
que aparecem entre parênteses: 
 
a) Ele .......... o fogo para aquecer a sala. 

(ascendeu – acendeu) 
b) O animal foi .......... no meio da mata. 

(cassado – caçado) 
c) O trigo foi .......... (cegado – segado) 
d) A .......... atrasou a viagem. (serração – 

cerração) 
e) Ela ......... roupas para os necessitados. 

(cosia – cozia) 
 
04) “Luiza quer emagrecer, mas é boa de 
garfo.” A expressão em destaque é uma 
figura de linguagem denominada: 
 
a) onomatopeia 
b) prosopopeia 
c) antítese 

d) metonímia 
e) hipérbole 
 
05) Uma das sentenças abaixo apresenta 
erro em relação ao plural dos substantivos 
compostos. Marque-a: 
 
a) As primeiras-damas ficaram sentadas ao 

lado dos respectivos maridos. 
b) Na casa da vovó sempre há muitos pés de 

moleques. 
c) Os beija-flores beijavam as flores do jardim. 
d) Ouviam os tique-taques dos muitos relógios 

que estavam guardados no sótão. 
e) Todos os cachorros da vizinha eram vira-

latas. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Em 2018 o Município de Serra Alta (SC) 
completará quantos anos desde sua 
fundação? 
 
a) 28 
b) 29 
c) 24 
d) 26 
e) 27 
 
07) Acerca da febre amarela leia as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 

I. É uma doença causada por um vírus 
chamado amarílico ou vírus da febre 
amarela. Essa doença pode ser de curta 
duração ou evoluir para formas graves 
podendo levar à morte. 

II. As manifestações iniciais são: febre alta 
de início súbito, sensação de mal estar, 
dor de cabeça, dor muscular, cansaço, 
calafrios, náuseas e vômitos.  

III. Não há tratamento específico, sendo 
apenas sintomático, com cuidadosa 
assistência ao paciente em ambiente 
hospitalar. 

IV. A doença é transmitida através da 
picada de fêmeas de mosquitos 
infectadas com o vírus da febre amarela. 
Existem dois tipos de febre amarela: a 
silvestre (área de mata) e urbana. 

 
a) Somente I, III e IV estão corretos. 
b) Somente I, II e III estão corretos. 
c) Somente II, III e IV estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
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e) Todos estão corretos. 
 
08) Recentemente, no dia 27 de janeiro do 
corrente ano, a tragédia que vitimou 242 
pessoas na boate Kiss em Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul e chocou o país e o mundo 
completou quantos anos? 
 
a) 03 
b) 05 
c) 07 
d) 02 
e) 04 
 
09) As Eleições Gerais 2018, ocorrerão no dia 
__________ — em primeiro turno — e no dia 
__________ — nos casos de segundo turno. 
Assinale a alternativa que contempla 
corretamente o trecho acima: 
 
a) 07 de outubro - 28 de outubro. 
b) 14 de outubro - 21 de outubro. 
c) 05 de outubro - 26 de outubro. 
d) 03 de outubro - 24 de outubro. 
e) 12 de outubro - 26 de outubro. 
 
10) Qual é o nome do atual Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores de Serra Alta 
(SC)? 
 
a) Marcelo de Oliveira. 
b) Ulisses Baesso. 
c) Jaci Marin. 
d) Volmir Cerezolli. 
e) Darci Cerezolli. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Segundo as Regras Oficiais de Futsal 
2017 (CBFS), Regra 07 (Duração da Partida), 
ítem 2 (Finalização dos Períodos); O 
controle do tempo será de responsabilidade 
de um cronometrista que determinará com o 
uso de seu apito ou ao toque da sirene do 
placar eletrônico o final de cada período. 
Um dos árbitros ao ouvir o sinal finalizará o 
período ou a partida observando a seguinte 
situação: 
 

I. Se tiver de ser executado ou repetido 
um tiro do segundo ponto penal ou um 
tiro livre direto, a partir da sexta falta 
acumulada, o período em questão é 
prolongado até o tiro ser executado. 

II. Se tiver de ser executado ou repetido 
um tiro penal, o período em questão é 
prolongado até o tiro ser executado. 

a) I e II estão corretos. 
b) I e II estão incorretos. 
c) Somente I está correto. 
d) Somente II está correto. 
e) I e II não se referem ao enunciado. 
 
12) Segundo as Regras Oficiais de Futsal 
2017 (CBFS), Regra 05 (Os Árbitros), ítem 2 
(Poderes e Deveres); sobre o 2º árbitro, é 
CORRETO afirmar: 
 
a) Em caso de divergência com o árbitro 

principal, prevalecerá a decisão do árbitro 
auxiliar. 

b) Em caso de divergência com o árbitro 
principal, será consultado a opinião do 
cronometrista. 

c) Em caso de divergência com o árbitro 
principal, será consultado a opinião do 
delegado da partida. 

d) Em caso de divergência com o árbitro 
principal, prevalecerá a decisão do árbitro 
principal. 

e) Em caso de divergência com o árbitro 
principal, prevalecerá aquele que persistir de 
forma determinada em sua decisão. 

 
13) Segundo as Regras Oficiais de Atletismo 
2016/2017, Regra 143 (uniformes, sapatos e 
números dos atletas), os Atletas podem 
competir descalços ou calçados em um ou 
em ambos os pés. A finalidade dos sapatos 
para competição é dar proteção e 
estabilidade aos pés e um apoio firme no 
chão. Entretanto, tais sapatos não devem 
ser feitos de modo a dar qualquer vantagem 
adicional desleal ao atleta, incluindo a 
incorporação de qualquer tecnologia que dê 
ao usuário qualquer vantagem desleal. É 
permitido o uso de correia sobre o sapato. 
Todos os tipos de sapatos de competição 
devem ser aprovados pela IAAF. Sobre o 
número de pregos é CORRETO afirmar: 
 
a) Qualquer número de pregos até 10 pode ser 

usado, mas o número de posições dos 
pregos não pode exceder de 07. 

b) Qualquer número de pregos até 10 pode ser 
usado, mas o número de posições dos 
pregos não pode exceder de 09. 

c) Qualquer número de pregos até 11 pode ser 
usado, mas o número de posições dos 
pregos não pode exceder de 08. 

d) Qualquer número de pregos até 10 pode ser 
usado, mas o número de posições dos 
pregos não pode exceder de 10. 
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e) Qualquer número de pregos até 11 pode ser 
usado, mas o número de posições dos 
pregos não pode exceder de 11. 

 
14) Conforme MCKARDLE (2001), as 
principais funções dos lipídios no 
organismo incluem: 
 

I. Fonte e reserva de energia 
II. Proteção dos órgãos vitais 

III. Restauração da composição óssea 
IV. Isolamento térmico 
V. Formador de tecido conjuntivo denso 

VI. Carreador de vitaminas e supressor de 
fome 

 
a) Somente as assertivas II, IV e VI estão 

CORRETAS. 
b) Somente as assertivas I, II, III e IV estão 

CORRETAS. 
c) Somente as assertivas I, II, IV e VI estão 

CORRETAS. 
d) Somente as assertivas III, IV, V e VI estão 

CORRETAS. 
e) Somente as assertivas I, III, V e VI estão 

CORRETAS. 
 
15) Conforme MCKARDLE (2001), enquanto 
as vitaminas catalisam os processos 
químicos sem se tornar parte dos co-
produtores da reação, alguns minerais 
passam a fazer parte das estruturas e das 
substâncias químicas existentes no corpo. 
Os minerais desempenham três papéis 
proeminentes no corpo: 
 

I. Os minerais proporcionam a estrutura 
na formação dos ossos e dos dentes. 

II. Em termos de função, os minerais 
ajudam a manter o ritmo cardíaco 
normal, a contratilidade muscular, a 
condutividade neural e o equilíbrio 
ácido-básico. 

III. Os minerais proporcionam a formação 
de novos tecidos pigmentados, livres de 
condutividade neural e ácido-lático. 

IV. Os minerais regulam o metabolismo 
celular tornando-se parte das enzimas e 
dos hormônios que modulam a atividade 
celular. 

 
a) Somente as assertivas I e II estão 

CORRETAS. 
b) Somente as assertivas I, II e III estão 

CORRETAS. 

c) Somente as assertivas I, II e IV estão 
CORRETAS. 

d) Somente as assertivas I e IV estão 
CORRETAS. 

e) Todas as assertivas estão CORRETAS. 
 
16) Segundo os PCN (Parâmetros 
Curriculares Nacionais) para Educação 
Física, no que diz respeito à Cultura 
Corporal e Cidadania, a Educação Física 
permite que se vivenciem diferentes 
práticas corporais advindas das mais 
diversas manifestações culturais e se 
enxergue como essa variada combinação de 
influências está presente na vida cotidiana. 
Neste sentido, é CORRETO afirmar: 
 
a) Os esportes, especialmente o futebol, 

compõem como único patrimônio cultural 
que deve ser valorizado, conhecido e 
desfrutado. 

b) As danças, esportes, lutas, jogos e 
ginásticas compõem um vasto patrimônio 
econômico e político que deve ser 
valorizado, conhecido e desfrutado. 

c) As ginásticas, esportes, lutas, jogos e 
atletismo são conteúdos obrigatórios para se 
trabalhar desde os primeiros anos da 
educação básica. 

d) As danças, esportes, lutas, jogos e 
ginásticas compõem um vasto patrimônio 
cultural que deve ser valorizado, conhecido e 
desfrutado. 

e) Os esportes de competição são 
fundamentais no ensino da educação básica, 
pois ensinam desde cedo a criança a 
importância de ganhar e perder e suas 
consequências sociais. 

 
17) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 
8º, a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios organizarão, em regime de 
colaboração, os respectivos sistemas de 
ensino. De acordo com o § 1º, caberá 
__________ a coordenação da política 
nacional de educação, articulando os 
diferentes níveis e sistemas e exercendo 
função normativa, redistributiva e supletiva 
em relação às demais instâncias 
educacionais. 
 
a) à União 
b) ao Estado 
c) ao Município 
d) à Escola 
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e) à Secretaria Estadual de Educação 
 
18) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 
11, os Municípios incumbir-se-ão de: 
 
a) Assegurar o ensino fundamental e oferecer, 

com prioridade, o ensino médio. 
b) Elaborar o Plano Nacional de Educação. 
c) Assumir o transporte escolar dos alunos da 

rede municipal. 
d) Elaborar e executar sua proposta 

pedagógica. 
e) Administrar seu pessoal e seus recursos 

materiais e financeiros. 
 
19) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 
22, § 2º, o calendário escolar deverá 
adequar-se às peculiaridades locais, 
inclusive__________________, a critério do 
respectivo sistema de ensino, sem com isso 
reduzir o número de horas letivas previsto 
nesta Lei. 
 
a) culturais e religiosas 
b) culturais e econômicas  
c) climáticas e econômicas 
d) éticas e culturais 
e) ambientais e sociais 
 
20) Em relação a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, 
art. 65, a formação docente, exceto para a 
educação superior, incluirá prática de 
ensino de, no mínimo: 
 
a) duzentas horas.  
b) duzentas e cinquenta horas. 
c) trezentas horas. 
d) trezentas e cinquenta horas. 
e) quatrocentas horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


